
11 студзеня 2017 г.2 НАДЗЁННАЕ
Без межБез меж  ��

Ад кры тыя прак тыч на 
для ўся го све ту

Уведзены бяз ві за вы рэ жым 
для 80 кра ін

Прэ зі дэнт дзяр жа вы Аляк сандр Лу ка шэн ка 
пад пі саў Указ №8 «Аб уста наў лен ні бяз ві за-
ва га па рад ку ўез ду і вы ез ду за меж ных гра-
ма дзян». Да ку мент уста наў лі вае ад па вед ную 
маг чы масць на вед ван ня на шай кра і ны на 
тэр мін не боль шы за 5 су так для гра ма дзян 
80 дзяр жаў. Умо ва — уезд праз На цы я наль ны 
аэ ра порт Мінск.

Указ рас паў сюдж ва ец ца на 39 кра ін Еў ро пы, уклю-
ча ю чы ўвесь Еў ра са юз, а так са ма Бра зі лію, Ін да не зію, 
ЗША, Япо нію і ін шыя дзяр жа вы. Як га во рыц ца ў да ку-
мен це, у пер шую чар гу, гэ та спры яль ныя ў міг ра цый-
ным пла не дзяр жа вы, стра тэ гіч ныя парт нё ры Бе ла ру сі 
і кра і ны, што ў ад на ба ко вым па рад ку ўвя лі бяз ві за вы 
рэ жым у да чы нен ні да бе ла рус кіх гра ма дзян. Но выя 
пра ві лы ахоп лі ва юць так са ма та кую ка тэ го рыю, як не-
гра ма дзя не Лат віі і асо бы без гра ма дзян ства Эс то ніі.

Па ве дам ля ец ца, што та кое ра шэн не на кі ра ва на на 
ак ты ві за цыю па да рож жаў біз нес ме наў, ту рыс таў, пры-
ват ных асоб, якія ма юць агуль на гра ма дзян скія паш пар-
ты. Дзе ян не да ку мен та не бу дзе рас паў сюдж вац ца на 
за меж ні каў, што ажыц цяў ля юць афі цый ныя па езд кі.

Як ад зна чыў на чаль нік га лоў на га кон суль ска га 
ўпраў лен ня Мі ніс тэр ства за меж ных спраў Ігар ФІ-
СЕН КА, 80 дзяр жаў — гэ та асноў ныя парт нё ры Бе ла ру-
сі ў све це — усе еў ра пей скія кра і ны, раз ві тыя эка но мі кі 
све ту, най буй ней шыя кра і ны, якія раз ві ва юц ца.

«Спіс кра ін, на ту раль на, не вы пад ко вы, і га вор ка 
ідзе пра тое, каб ад крыць на шу кра і ну фак тыч на 
для ўся го све ту», — ска заў Ігар Фі сен ка. Ён так-
са ма рас тлу ма чыў, ча му маг чы масць бяз ві за ва га 
зна хо джан ня ў Бе ла ру сі ўста ноў ле на на пяць су так. 
«Гэ та ме на ві та той тэр мін, на пра ця гу яко га за меж-
ні ку ня ма не аб ход нас ці рэ гіст ра вац ца ў ор га нах 
унут ра ных спраў. Та кім чы нам, у тых за меж ні каў, 
якія бу дуць пры бы ваць без віз праз На цы я наль ны 
аэ ра порт Мінск, не бу дзе не аб ход нас ці на огул вы-
кон ваць ней кія фар маль нас ці: ні атрым лі ваць ві зу, 
ні рэ гіст ра вац ца», — за явіў Ігар Фі сен ка.

«У пла не афі цый ных кан так таў мы лі чым, што 
не аб ход на пры трым лі вац ца пра ві лаў уза ем нас ці. Гэ-
та зна чыць, мы бу дзем ад кры ва цца для афі цый ных 
кан так таў роў на на столь кі, на коль кі да гэ та га бу дуць 
га то вы на шы парт нё ры. Та кія пра па но вы на мі на кі-
ра ва ныя. Спа дзя ём ся, што ў най блі жэй шы час мы 
атры ма ем рэ ак цыю», — да даў на чаль нік га лоў на га 
кон суль ска га ўпраў лен ня МЗС.

Ён на га даў, што на пра ця гу апош ніх не каль кіх 
га доў Бе ла русь пас ля доў на іш ла да гэ та га кро ку. 
Спа чат ку бы ло пры ня та ра шэн не аб уста наў лен ні 
бяз ві за ва га ўез ду ў Бе ла веж скую пу шчу, а за тым — у 
рэ гі ён, які пры ля гае да Аў гус тоў ска га ка на ла. Вяр-
шы няй гэ та га пра цэ су, па сло вах Іга ра Фі сен кі, ста ла 
ра шэн не, якое ад кры вае фак тыч на ўсю кра і ну для 
бяз ві за ва га ўез ду.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by
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ДЫЯ ЛОГ КУЛЬ ТУР 
І ПЕ РА ЕМ НАСЦЬ 
ПА КА ЛЕН НЯЎ

Спе цы яль най прэ мі яй Прэ зі дэн та Бе ла ру сі 
дзея чам куль ту ры і мас тац тва 

ўга на ра ва ны ка лек ты вы жур на ліс таў
Гэ тай вы со кай уз на га ро дай тра ды цый на ад-
зна ча юц ца дзея чы куль ту ры і мас тац тва, на-
ву кі, пе да го гі, аў тар скія ка лек ты вы, уста но вы 
куль ту ры за знач ныя да сяг нен ні ў га лі не вы-
яў лен ча га і тэ ат раль на га мас тац тва, ама тар-
скай твор час ці, му зей най спра вы, вы ха ван ня 
мо ла дзі.

Так, прэ мія пры су джа на аў тар ска му ка лек ты ву рэ-
дак цыі га зе ты «Го лас Ра дзі мы» ў скла дзе за гад чы ка 
ад дзе ла Іва на Жда но ві ча і спе цы яль на га ка рэс пан дэн-
та Ка ця ры ны Мядз вед скай за плён нае су пра цоў ніц тва 
з су ай чын ні ка мі за мя жой і пра фе сій нае асвят лен не 
пы тан няў між куль тур на га дыя ло гу ў Бе ла ру сі.

— Пры су джэн не спе цы яль най прэ міі Прэ зі дэн та 
на ша му ка лек ты ву — свед чан не та го, што дзяр жа ва 
звяр тае ўва гу на жыц цё бе ла ру саў за мя жой. Та кая 
вы со кая ацэн ка на шай дзей нас ці — до каз та му, што мы 
па чу тыя, што на ша пра ца за па тра ба ва ная, — ка жа Іван 
ЖДА НО ВІЧ. — Асаб лі ва важ на, што прэ мія ста ла пэў-
на га кштал ту пад су ма ван нем вы ні каў Го да куль ту ры, бо 
бе ла рус кія су пол кі за меж жа ажыц цяў ля юць у асноў ным 
куль тур на-асвет ніц кую дзей насць. Дзя ку ю чы пуб лі ка-
цы ям у га зе це «Го лас Ра дзі мы» бе ла рус кі свет ста но-
віц ца шы рэй шым, а дзя ку ю чы прэ міі — яго зда быт кі 
больш вя до мы мі і бліз кі мі шы ро кай гра мад скас ці.

Уз на га ро ды ўда сто е ны аў тар скі ка лек тыў Бе ла-
рус ка га тэ ле граф на га агенц тва ў скла дзе фо та рэ-
дак та ра рэ дак цыі ві зу аль най ін фар ма цыі Іры ны Бу-
фе та вай, ге не раль на га ды рэк та ра Дзміт рыя Жу ка, 
на чаль ні ка ад дзе ла пад трым кі і раз віц ця ін тэр нэт-
рэ сур саў Іва на Сі ніч кі на за ства рэн не і рэа лі за цыю 
ін фар ма цый на-пуб лі цыс тыч на га пра ек та «Су ве рэн-
ная Бе ла русь: эпо ха да сяг нен няў», які праз ар хіў ныя 
і су час ныя ра бо ты фо та тэ кі БЕЛ ТА ілюст руе зме ны 
ў Бе ла ру сі за апош нія 20 га доў, ства рае кант рас нае 
ўра жан не аб да сяг нен нях кра і ны.

— Праз пра ект «Су ве рэн ная Бе ла русь: эпо ха да-
сяг нен няў» мы імк ну лі ся па ка заць па ка лен ню, якое 
на ра дзі ла ся ў не за леж най су час най Бе ла ру сі, з ча го 
ўсё па чы на ла ся, ад люст ра ваць тыя зме ны, якія мы 
ра зам зра бі лі за апош нія 20 га доў, — рас па вя дае 
ге не раль ны ды рэк тар БЕЛ ТА Дзміт рый ЖУК. — 
Ча ла ве чая па мяць мае ад мет нас ці: мы ста ра ем ся 
за бы ваць кеп скае, та му крок, які кра і на здзейс ні ла 
за апош нія дзе ся ці год дзі, для мно гіх за ста ец ца не-
за ўваж ным. А вось здым кі на гад ва юць пра пус тыя 
віт ры ны ў ма га зі нах, та ло ны на цу кар і мас ла. Па раў-
ноў ва ю чы іх з су час нас цю, па чы на еш больш ца ніць 
тое, што мы ма ем сён ня. Вар та ад зна чыць, што пра-
ект пад тры ма лі лю дзі роз ных па ка лен няў: як тыя, хто 
жыў у Са вец кім Са ю зе, так і су час ная мо ладзь.

Прэ міі ўда сто е ны так са ма і аў тар скі ка лек тыў Бел-
тэ ле ра дыё кам па ніі ў скла дзе на мес ні ка га лоў на га 
ды рэк та ра га лоў най ды рэк цыі тэ ле ка на ла «Бе ла-
русь 24» Яў ге нія Ба ра на ва, га лоў на га ды рэк та ра 
га лоў най ды рэк цыі те ле ка на ла «Бе ла русь 1» Але ны 
Ла дуць кі, на мес ні ка га лоў на га ды рэк та ра га лоў най 
ды рэк цыі тэ ле ка на ла «Бе ла русь 1» Воль гі Са ла ма хі 
за ства рэн не на вы со кім пра фе сій ным уз роў ні се рыі 
імі джа вых ві дэа ро лі каў «Мы зра бі лі гэ та ра зам», якія 
ста лі ві зу аль най дэ ман стра цы яй да сяг нен няў кра і ны 
ў роз ных сфе рах і на гляд на пра дэ ман стра ва лі пос пе хі 
су час най Бе ла ру сі і ста ноў чую ды на мі ку яе раз віц ця 
за пе ры яд не за леж нас ці.

Ма ры на ВЕ СЯ ЛУ ХА. vesіaluha@zvіazda.by

За ак тыў нае раз віц цё і па пу ля-
ры за цыю ва лан цёр ска га ру ху 
ся род сту дэнц кай мо ла дзі прэ-
мі яй Прэ зі дэн та «За ду хоў нае 
ад ра джэн не» быў ад зна ча ны ка-
лек тыў Бе ла рус ка га дзяр жаў на-
га пе да га гіч на га ўні вер сі тэ та імя 
Мак сі ма Тан ка.

Рэк тар БДПУ, пра фе сар Аляк-
сандр ЖУК лі чыць та кія ча ла ве чыя 
якас ці, як мі ла сэр насць, да бры ня, 
цярп лі васць, лю боў да бліж ня га, аба-
вяз ко вы мі для бу ду чых пе да го гаў, бо 
перш, чым вы хоў ваць і ву чыць дзі ця, 
яго трэ ба па лю біць.

— Ак тыў ны ўдзел на шых сту дэн-
таў у ва лан цёр скай дзей нас ці спры яе 
фар мі ра ван ню ў іх не толь кі пра фе-
сій ных кам пе тэн цый, але і ак тыў най 
гра ма дзян скай па зі цыі, раз віц цю ду-
хоў на-ма раль ных і гу ма ніс тыч ных каш-
тоў нас цяў, за сва ен ню най важ ней ша га 
са цы яль на га до све ду, — пад крэс лі вае 
ён. — За раз ва ўні вер сі тэ це дзей ні-
ча юць 10 ва лан цёр скіх клу баў і аб'-
яд нан няў, якія ахоп лі ва юць больш як 
1300 сту дэн таў. Ва лан цё ры ўні вер сі тэ-
та за бяс печ ва юць са цы яль нае па тра-
на ван не вы ха ван цаў дзі ця чых да моў, 
школ-ін тэр на таў, пры тул каў, цэнт раў 
рэ абі лі та цыі, аказ ва юць да па мо гу па-
жы лым лю дзям, ін ва лі дам і ве тэ ра нам, 
ар га ні зу юць пе да га гіч нае су пра ва-
джэн не дзя цей і пад лет каў, удзель-
ні ча юць у рэ стаў ра цый ных ра бо тах і 
гэ так да лей. Пры гэ тым у нас ёсць і 
свая спе цы фі ка: ве ды, якія сту дэн ты 
атрым лі ва юць на ву чэб ных за ня тках, 
да зва ля юць ім ажыц цяў ляць псі хо ла га-
пе да га гіч нае су пра ва джэн не дзя цей з 
асаб лі вас ця мі псі ха фі зіч на га раз віц ця 
(АПФР), дзя цей-ін ва лі даў, дзя цей-сі рот 
і дзя цей, што за ста лі ся без баць коў-
скай апе кі. Асаб лі ва ак тыў на пе да га-
гіч нае су пра ва джэн не дзя цей з АПФР 
за бяс печ ва юць сту дэн ты Ін сты ту та ін-
клю зіў най аду ка цыі з ва лан цёр ска га 
аб' яд нан ня «Роў насць». Ме на ві та яны 
аказ ва юць са цы яль на-псі ха ла гіч ную 
пад трым ку і да па мо гу дзе цям з цяж кі мі 
і множ ны мі па ру шэн ня мі псі ха фі зіч на га 
раз віц ця, аў тыз мам, сін дро мам Даў на, 
па ру шэн ня мі апор на-ру халь на га апа-
ра ту, слы ху, зро ку, маў лен ня.

Доб ра ах вот ніц тва ў пе да га гіч ным 
уні вер сі тэ це грун ту ец ца на спа лу чэн ні 
тра ды цый, пе ра ем нас ці і іна ва цый ных 
фор маў даб ра чын нас ці. Най ста рэй шае 
на ша ва лан цёр скае аб' яд нан не — 
агуль на ўні вер сі тэц кі клуб «Мі ла сэр-
насць». Мэ та яго ўдзель ні каў — да-
па маг чы на ла дзіць уза е ма ад но сі ны 
па між гра мад ствам і асаб лі вы мі дзець-
мі. Дзі ця чыя да мы, Рэс пуб лі кан скі 
на ву ко ва-прак тыч ны цэнтр дзі ця чай 

ан ка ло гіі і ге ма та ло гіі ў Ба раў ля нах, 
адап та цый на-азда раў лен чая ўста но ва 
«Вост раў над зеі», дзі ця чы дом-ін тэр-
нат для дзя цей з асаб лі вас ця мі псі ха-
фі зіч на га раз віц ця ў На він ках — вось 
да лё ка не поў ны пе ра лік ар га ні за цый, 
дзе на шы сту дэн ты ўжо даў но ста лі 
час ты мі гас ця мі. З ве рас ня 2014 го-
да рэа лі зу ец ца пра ект «Баль ніч ны 
клоўн», скі ра ва ны на са цы яль на-псі-
ха ла гіч ную рэ абі лі та цыю дзя цей, якія 
зна хо дзяц ца на ля чэн ні ў ста цы я на рах 
ста ліч ных баль ніц.

Два га ды та му ў БДПУ ад крыў ся 
ва лан цёр скі Цэнтр псі ха ла гіч най да-
па мо гі за мя шчаль ным сем' ям. На ба-
зе цэнт ра дзей ні чае па ста ян ны се мі-
нар-прак ты кум «Свет за мя шчаль най 
сям'і» для пры ём ных сем' яў і сем' яў 
усы на ві це ляў.

Яшчэ адзін уні каль ны пра ект — 
ва лан цёр скі атрад «Дзе ці ста лі цы». 
У цэнт ры ўва гі сту дэн таў аказ ва юц ца 
тыя дзе ці, якія за ста лі ся на ле та ў го-
ра дзе. Ва лан цё ры хо дзяць па два рах, 
збі ра юць школь ні каў, ар га ні зу юць для 
іх спа бор ніц твы, май стар-кла сы, кон-
кур сы і гуль ні. Дзя ку ю чы пад трым цы 
ка мі сіі па спра вах не паў на лет ніх у ра-
бо ту пра ек та ўклю ча юц ца дзе ці і пад-
лет кі з дэ ві янт ны мі па во дзі на мі.

Па сло вах Аляк санд ра Жу ка, ва лан-
цёр ства ста ла ад ным з ві даў пе да га гіч-
най прак ты кі сту дэн таў. Вы клад чы кі 
за ўва жы лі, што пер ша курс ні кі і дру га-
курс ні кі, якія зай ма юц ца пе да га гіч ным 
ва лан цёр ствам, ста лі зу сім па-ін ша-
му ста віц ца да лек цый па пе да го гі цы 
і псі ха ло гіі, іх ма ты ва цыя па вы сі ла ся. 
Не па срэд ная пра ца з дзець мі — гэ та 
най леп шая прак ты ка, без якой лю бая 
тэ о рыя не мае сэн су.

А ў апош нія два га ды ў БДПУ ста ла 
ак тыў на раз ві вац ца яшчэ і спар тыў-
нае ва лан цёр ства: бу ду чыя пе да го гі 
ах вот на ўдзель ні ча юць у пра вя дзен ні 
га рад скіх і рэс пуб лі кан скіх спар тыў-
ных ме ра пры ем стваў і спа бор ніц тваў, 
у тым лі ку і для асоб з асаб лі вас ця мі 
псі ха фі зіч на га раз віц ця.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. 
nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу

«ПЕ ДА ГА ГІЧ НАЕ «ПЕ ДА ГА ГІЧ НАЕ 
ВА ЛАН ЦЁР СТВА — ВА ЛАН ЦЁР СТВА — 
НАЙ ЛЕП ШАЯ ПРАК ТЫ КА»НАЙ ЛЕП ШАЯ ПРАК ТЫ КА»

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

«Гіс то рыя пра да ста ві ла на-
шым твор чым лю дзям уні каль-
ны шанц — унес ці свой уклад у 
ста наў лен не бе ла рус кай на цыі. 
Бо ме на ві та мы з ва мі, па ка лен-
ні, якія жы вуць ця пер, ува со бі-
лі ў жыц цё шмат вя ко вую ма ру 
на шых прод каў — ства ры лі 
пер шую ў гіс то рыі не за леж ную 
бе ла рус кую дзяр жа ву. І сён ня 
на ша агуль ная за да ча — збе-
раг чы кра і ну і пе ра даць яе сва-
бод най і не за леж най тым, хто 
прый дзе пас ля нас», — за явіў 
бе ла рус кі лі дар.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што не-
за леж насць не прос та зда быць. 
Але яшчэ скла да ней ад ста яць і 
аба ра ніць. «Сі ла ду ху, згур та-
ва насць і адзін ства — ме на ві та 
тыя асно вы, той пад му рак, без 
якіх сён ня не вы жыць. Яшчэ ты-
ся чу га доў та му Амар Ха ям ска-
заў: «Той, хто ўпаў ду хам, гі не 
ра ней за тэр мін». І гэ та вель мі 
дак лад на! Бо толь кі моц ны ду-
хам ча ла век ве дае, што ра біць 
і ку ды іс ці. Без моц на га стрыж ня 

лю бы асу джа ны на па ра жэн не. 
А на ша му на ро ду сі лы ду ху не 
зай маць! Бе ла ру сы пе ра жы лі 
кро ва пра літ ныя вой ны, здо ле лі 
вы ста яць у са мыя цяж кія пас ля-
ва ен ныя ча сы, ад на ві лі кра і ну з 
ру ін, а ў на шы дні на скры жа ван-
ні шля хоў, куль тур і гіс та рыч ных 
лё саў ад стой ва юць су ве рэ ні тэт 
род най кра і ны», — звяр нуў ува-
гу кі раў нік дзяр жа вы.

Ра зам з тым Аляк сандр 
Лу ка шэн ка за ўва жыў, што да 
гэ та га ча су зна хо дзяц ца тыя, 
хто спра буе прад ста віць бе ла-
ру саў людзь мі без ро ду і пле-
ме ні. «З'яў лен не та кіх га ла соў 
зу сім не вы пад ко вае. Не за леж-
ная Бе ла русь, якая жы ве сва ім 
ро зу мам і пра цай, не па ду шы 
мно гім. Па клі кан не са праўд на-
га твор цы су праць ста яць лю-
бой хлус ні, лю бо му фаль шу і 
кры ва душ нас ці. Тым больш ка лі 
га вор ка ідзе пра Ай чы ну, пра 
род ную зям лю. Ме на ві та тут і 
ёсць по ле ду хоў най біт вы за Бе-
ла русь, за на шы каш тоў нас ці, 
ідэа лы і тра ды цыі. І вый граць 
гэ тую біт ву, вый граць яе ў ду-

шах лю дзей — вось са праўд-
нае, вя лі кае па клі кан не ўсіх 
тых, ка го мы ўша ноў ва ем сён-
ня, і тых, хто са браў ся ў гэ тай 
за ле», — вы ка заў упэў не насць 
Прэ зі дэнт.

«Ка лі мы га во рым пра ін тэ-
гра цый ныя пра цэ сы на пост са-
вец кай пра сто ры, у све це, пла-
ну ем, каб гэ тыя пра цэ сы бы лі, 
мы зы хо дзім ме на ві та з гэ та га: 
па він ны быць як адзі ная сям'я. 
І, са мае га лоў нае, у гэ тай сям'і 
мы па він ны быць раў на праў-
ныя», — за ўва жыў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

«Ас но ва на ша га на цы я наль-
на га ха рак та ру ў ча ла веч нас ці, 
спа га дзе, да бры ні, спа гад лі вас-
ці да чу жо га го ра, пра зе спра-
вяд лі вас ці. Быць мо жа, ме на ві та 
та му на на шай зям лі тра ды цый-
на ўжы ва юц ца роз ныя рэ лі гіі і 
на ро ды, — ска заў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка. — Мы ўсё час цей 
усве дам ля ем Бе ла русь як агуль-
ны дом — сям'ю для ўсіх нас. Тут 
ня ма па дзе лу на сва іх і чу жых, у 
сям'і пра цу юць ра зам і да па ма-
га юць адзін ад на му. Сям'я шчы-

ра ра ду ец ца пос пе хам кож на га 
і ра зам кла по ціц ца пра кож на га 
свай го да ма чад ца, дзі ця, ста-
ро га».

Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што 
ме на ві та та кая Бе ла русь сён-
ня: доб рая, чу лая, сва бо да люб-
ная, не за леж ная, якая жы ве ў 
гар мо ніі са сва і мі су се дзя мі. «А 
якой ёй быць праз паў сот ні га-
доў, шмат у чым за ле жыць ад 
тых, хто сён ня ў гэ тай за ле, ад 
усіх, хто на зы ва ец ца твор цам. 
Бо сі ла мас тац тва ў тым, што 
яно мо жа га ва рыць не толь кі 
на мо ве ро зу му, але і на мо ве 
сэр ца» , — пе ра ка на ны кі раў нік 
дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са-
ма за ўва жыў, што каш тоў насць 
мас тац тва ўзрас тае ў сто ра зоў, 
ка лі яно слу жыць свет лай і вы-
са ка род най мэ це, да бру і мі ла-
сэр нас ці, род най зям лі. «Ме на-
ві та та кія да сяг нен ні тых, ка го 
мы ўзна га родж ва ем і він шу ем. 
І ў гэ тым іх асаб лі вая за слу га і 
сі ла!» — ска заў на за кан чэн не 
Прэ зі дэнт.

Па вод ле БЕЛ ТА.

НАШ АГУЛЬ НЫ КЛО ПАТ — БЕ ЛА РУСЬ

СТАЎ КА 
РЭ ФІ НАН СА ВАН НЯ 

СТА НЕ 17% ГА ДА ВЫХ
Нац банк раз ліч вае вый сці на 

ад на знач ную ве лі чы ню ін фля цыі 
сё ле та ў пер шым квар та ле

Фі нан са вы рэ гу ля тар кра і ны па ве дам ляе, што 
з 18 сту дзе ня зні жа ец ца стаў ка рэ фі нан са ван-
ня з 18% да 17% га да вых і стаў кі па па ста ян на 
да ступ ных і двух ба ко вых апе ра цы ях На цы я-
наль на га бан ка па пад трым цы бя гу чай лік від-
нас ці бан каў з 23% да 22% га да вых.

У па ве дам лен ні га лоў на га бан ка га во рыц ца, што 
гэ тыя ра шэн ні па лі ніі пра цэнт най па лі ты кі пры ма лі ся 
з улі кам шэ ра гу асноў ных фак та раў. Так, у ліс та па-
дзе 2016 го да га да вая ін фля цыя зні зі ла ся да 11,4%. 
Па вод ле ацэ нак, пры рост спа жы вец кіх цэн па вы ні ках 
2016 го да бу дзе ні жэй пра гно зу (12%) — ка ля 11%.

Асоб ную ўва гу экс пер ты Нац бан ка на да юць ва-
лют на му рын ку, дзе ў ІV квар та ле ле тась пра цяг ну-
ла ся фар мі ра ван не чыс тай пра па но вы ва лю ты, перш 
за ўсё з бо ку суб' ек таў гас па да ран ня і на сель ніц тва. 
Уклад кур са во га фак та ру ў ін тэн сіў насць ін фля-
цый ных пра цэ саў за ста ец ца ня знач ным. «У цэ лым 
склад ва юц ца ма не тар ныя ўмо вы, якія аб умо вяць 
да лей шае за па во лен не га да вой ін фля цыі і вы хад 
яе на ад на знач ную ве лі чы ню ў І квар та ле 2017 го-
да», — па ве дам ля юць у Нац бан ку. Там упэў не ны, 
што маг чы мас ці да лей ша га зні жэн ня пра цэнт ных 
ста вак бу дуць вы зна чац ца ўстой лі вас цю зні жэн ня 
тэм паў рос ту спа жы вец кіх цэн, а так са ма ста нам 
пла цеж на га ба лан су Бе ла ру сі.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу
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